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NOWA JAKOŚĆ POLIURETANU

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy o nowym uszczelniaczu poliuretanowym w ofercie Bostik - P795 SEAL'N'FLEX 
PREMIUM.

W nowej technologii wykorzystano zaawansowane rozwiązania i najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii 
budowlanej, dzięki czemu całkowicie wyeliminowano ryzyko tworzenia się pęcherzy w masie i deformacji fugi w 
przypadku aplikacji wyrobu w niesprzyjających warunkach temperaturowo-wilgotnościowych. 

Ponadto nowa jakość uszczelniaczy poliuretanowych Bostik odznacza się wyższą niż dotychczasowe produkty 
odpornością na UV i znacznie bardziej komfortowymi parametrami użytkowymi, jak zdolność profilowania fugi, 
odporność na spływanie itp. Produkt przeznaczony jest do wypełniania dylatacji pionowych i poziomych, w tym 
dylatacji posadzkowych, zgodnie z normą EN 15651-4: PW-EXT-INT (klasa 25HM). 

Zapraszamy do zakupu!

Dział Marketingu i Produktu
Bostik Sp. z o.o.
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TECHNOLOGIA „GEL PASTE”

• Masa nie ścieka nawet w szerokich szczelinach, 

wystawionych na działanie słońca - wygodna 

aplikacja w szczelinach pionowych w każdych 

warunkach

• Wysoki komfort pracy - masa nie rozpływa się 
podczas wygładzania, z dużą łatwością można 
ściągać jej nadmiar w szczelinie i wygładzić 
powierzchnię, co zapewnia wysoki komfort 
i wygodę pracy
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BEZ RYZYKA BĄBLI I DEFORMACJI FUGI

Nowa jakość PU – nowoczesna technologia  

wykluczająca możliwość tworzenia się pęcherzy 

w masie i deformacji fugi, niezależnie od warunków 

aplikacji i schnięcia

Dotychczasowa jakość PU – w przypadku aplikacji 

na porowatym, wilgotnym podłożu lub w sytuacji 

wysokiego poziomu wilgotności względnej 

powietrza, w strukturze masy mogą tworzyć się 

pęcherze prowadząc do deformacji fugi na jej 

powierzchni (wydziela się gaz)
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NISKOEMISYJNY - BEZPIECZENY 
DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

• Niska zawartość izocyjanianów

- bezpieczny dla zdrowia

- „przyjazne” oznakowanie wyrobu

• EMICODE EC 1 Plus 
- spełnia najbardziej restrykcyjne normy 
emisji lotnych związków organicznych LZO
- bezpieczny przy aplikacji wewnątrz pomieszczeń

• Znikomy zapach 
- brak przykrego zapachu
- wysoki komfort pracy w pomieszczeniach 
zamkniętych lub wszędzie tam, gdzie jest 
ograniczona wentylacja
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POZOSTAŁE KORZYŚCI Z UŻYCIA
• Bez gruntowania - Nie licząc krytycznych 

warunków produkt uzyskuje doskonałą 

przyczepność bez gruntowania, nawet 

do powierzchni porowatych

• Ekstremalna elastyczność i odporność 

na starzenie - Stworzony do dylatacji 

posadzkowych, obciążonych ruchem 

pieszym i kołowym

• Wysoka zdolność odkształcania 

+/- 25% szerokości szczeliny - Klasa 25 HM 

dla dylatacji pionowych i poziomych 

wg EN 15651-1 i 15651-4
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DOKUMENTACJA

KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ NISKOEMISYJNOŚĆ OZNAKOWANIE CE
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DANE LOGISTYCZNE

Art. Nr BOK212762

Nazwa produktu P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM

Kolor szary

Opakowanie folia

Pojemność 600 ml 

Ilość sztuk w kartonie 12

Ilość sztuk na palecie 660

Kok kreskowy EAN-13 
sztuki

8711595212762

Kod kreskowy EAN-13 
kartonu

8711595212779
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NOWA JAKOSĆ PU - PODSUMOWANIE

• Unikalna technologia GEL PASTE
• Bez ryzyka bąbli (nawet na wilgotnych podłożach)
• Niespotykana odporność na spływanie (wysoka lepkość)
• Łatwość profilowania i kształtowania fugi
• Bez gruntowania, nawet na porowatych podłożach
• Praktycznie bez zapachu (do wnętrz i na zewnątrz)
• Niski poziom MDI (produkt niskoemisyjny – klasa EC1 plus)
• Wysoka odporność na UV (min. ryzyko żółknięcia)
• Okres trwałości 15 miesięcy
• Certyfikat na kontakt z żywnością ISEGA
• CE na dylatacje pionowe i poziome – fasady i posadzki

• Opakowania folia alu 600 ml (w przyszłości kartusz 300 ml)



page 10

KONTAKT

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących nowego produktu prosimy 

o kontakt z Działem Produktu Bostik: 

• marcin.leszczynski@bostik.com

• wiktor.lorecki@bostik.com

mailto:marcin.leszczynski@bostik.com
mailto:wiktor.lorecki@bostik.com
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ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW


